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V Praze, dne 22.2.2012

Věc: Zápis ze setkání s akademickou obcí dne 22.2.2012
Setkání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Program:
1) Úvod - Ing. Orsák
2) Představení nového senátu, krátké shrnutí dosavadní činnosti senátu - Ing. Orsák

Představení senátorů, seznámení s činností AS (viz zápisy ze zasedání senátu), představení
aktivit týkajících se protestů proti věcným návrhům zákonů o VŠ a finanční pomoci
studentům, na akci Noc univerzit vystoupí za FAPPZ prof. Petr a prof. Vašák.
3) Hodnocení uplynulého akadem. roku a informace o činnosti FAPPZ - p. děkan prof. Tlustoš

Dodržování nového grafického manuálu.
Pedagogika – informace o počtech zájemců o studium, studujících, absolventech fakulty,
výsledcích SZ, udělených cenách děkana a rektora.
Výzkum – informace o struktuře financování V a V, úspěšnosti získávání vnějších zdrojů,
CIGA ČZU, bodovém hodnocení publikačních výstupů.
Zahraničí – informace o programu Erasmus, výjezdech pracovníků FAPPZ, nových studijních
programech akreditovaných v Aj, letní škole, studentské konferenci ELLS v Kodani.
Rozvoj – v uplynulém roce rekonstrukce toalet a dokončení rekonstrukce suterénu. Otevření
společných laboratoří v MCEV (environmentální chemie, molekulární genetika), nový
prodejní stánek, ochrana experimentálního pozemku před černou zvěří, přístřešek pro malé
přežvýkavce, rekonstrukce stání pro koně a skleníku. Připravuje se přestavba stáje a pavilonů
A a B.
Zhodnocení aktivit zemědělských a příbuzných fakult (Lidové noviny 17.2.2012).
4) Hodnocení pedagogických výkonů - p. proděkan doc. Hejnák

Hodnocení přímé výuky, další činnosti (vedení DP, BP atd.), akademických funkcí.
5) diskuze + ukončení setkání

Hodnocení pedagogických výkonů – prof. Svobodová, doc. Hejnák, prof. Voříšek, prof.
Tlustoš, prof. Pulkrábek, Dr. Orsák.
Problematika výuky v Mělníku.
Zapsala doc. Vlková

Ověřil: Ing. Orsák

-1-

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Akademický senát, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

